
Agenda van de Coördinat ie Commissie voor Europese Integrat ie-e~ 

Associatieproblemen d.d. 10 september 1985 

Tijdens de vergadering van de Coördinat ie Commissie d.d. 10 

september 1985 werd de volgende agenda behandeld. 

1. Voorbereiding Landbouwraad d.d. 16/17 september 1985 

1.1. Graanprijzen 

1.2. Zure regen/bosbranden 

1.3. Residuen van bestr i jdingsmiddelen 

1.4. (Evt) Wijziging Marktordening Suiker 

1.5. (Evt) Commissievoors te l Ze tmee l 

2. Voorbereiding Begrot ingsraad d.d. 17/18 september 1985 

2 .1 . Voorontwerp Begroting 1986 

3. Diversen 

De Minis terraad zou zijn goedkeuring kunnen hechten aan de 

hiernavolgende overwegingen en conclusies . 
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Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Int
egrat ie- en Associaticproblemen d.d. 10 september 1 5 

I • Voorbereiding Landbouwraad d.d. 1 6 / 1 7 september 1 9 8 5 

Algemeen 

Ten tijde van de bespreking van de Coördinatie Commissie was de 
agenda nog niet bekend. 

L I . Graanprijzen 

Het s taat nog niet vast dat dit onderwerp in de Paad zal worden 
besproken. De situatie is sedert de laa ts te Landbouwraad in juli 
ongewijzigd. Dit houdt in dat de maatregelen, die de Commissie bij 
gebreke aan een formeel Raadsbesluit over de graanprijzen voor 
het jaar 1985/86 heeft getroffen, onverminderd van kracht zijn. 
Daarmee is de verlaging van de graanprijs met 1,8% een fei t . 
De Coördinatie Commissie ach t t e het onwaarschijnlijk dat de Raad 
op korte termijn tot besluitvorming zou kunnen komen, gezien de 
Duitse weerstand tegen verlaging van de graanprijzen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat, indien het 
onderwerp van de graanprijzen in deze Paad aan de 
orde komt, door de Commissie waarschijnlijk zal wor
den aangedrongen op een Raadsbesluit , waardoor de 
thans geldende Commissiemaatregelen door de Raad 
worden overgenomen. Het is te betwijfelen of de Raad 
tot een dergelijk besluit zal kunnen komen. 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland 
de thans ontstane si tuatie aanvaardt en in ieder geval 
niet zal meewerken aan eventuele pogingen om de 
verlaging van de graanprijzen ongedaan te maken, dan 
wel te verminderen. 

1.2. Zure regen/bosbranden 

De Landbouwraad zal een besluit moeten nemen over een Commis
sievoorstel tot bescherming van bossen tegen enerzijds bosbranden 
en anderzijds zure regen. 
In de Coördinatie Commissie vond een discussie plaats over de 
opportuniteit van dit voorstel . Alhoewel enige twijfels werden 
geuit, meende de Coördinatie Commissie niettemin dat in het 
belang van een nader t e ontwikkelen Europees bosbouwbeleid 
voldoende grond bestond voor de voorgestelde beschermingsmaat
regelen. De communautaire bijdragenpercentages dienen aan te 
sluiten bij de gebruikelijke percentages binnen het FOGFL, Afde
ling Oriëntat ie . 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat een ge
zamenlijke behandeling van zowel de bescherming tegen 
bosbrand als tegen luchtverontreiniging gesteund kan 
worden, doch dat een meer evenwichtige verdeling tus-



sen de kosten van beide maatregelen moet worden 
gevonden. De Geme*- apsdeelname aan bescher
mingsmaatregelen zal 30% bedragen; in uitzonderlijke 
gevallen kan worden ingestemd met een hoger per
centage tot een maximum van 50%. 

1.3. Residuen van bestrijdingsmiddelen 

De Raad zal opnieuw trachten overeenstemming te bereiken over 
voorstellen tot vaststelling van het maximumgehalte aan residuen 
(resten) van bestrijdingsmiddelen in en op voor menselijke voeding 
bestemde granen en in en op levensmiddelen van dierlijke oor
sprong. 
De Coördinatie Commissie stelde vast dat zich sedert juli geen 
nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot dit dossier hebben 
voorgedaan. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 9 juli j .1. dat ingestemd kan worden met de richt
lijnen betreffende residuen van bestrijdingsmiddelen en 
met gebruikmaking van de procedure van het Perma
nent Planteziektenkundig Comité voor wijziging van de 
bijlagen van de richtlijnen, waarin de residuen van 
bestrijdingsmiddelen en het toegestane maximumgehal
te zijn opgenomen. Nederland zal onder geen omstan
digheid besluitvorming bij unanimiteit aanvaarden. Elke 
compromisoplossing dient zo dicht mogelijk te zijn 
gelegen bij bovengenoemde procedure. 

L#. (Evt.) wijziging marktordening suiker 
en 

1.5. Commissievoorstel zetmeel 

De Commissie heeft zeer onlangs een voorstel bij de Raad inge
diend voor wijziging van de marktordening voor suiker, waarover 
het overleg in Brussel nog moet aanvangen. 
De Coördinatie Commissie was van oordeel dat het communautaire 
suikerbeleid in een aantal opzichten dient te worden bijgesteld. Pe 
kosten van het beleid geven aanleiding tot bezorgdheid, die niet 
wordt weggenomen door het Commissievoorstel om ze - in nog 
sterkere mate dan tot dusver - te verhalen op de producenten. Ook 
de externe gevolgen van het beleid verdienen kritische aandacht. 
Op verzoek van diverse departementen zal het Ministerie van 
Landbouw en Visserij overleg over de nieuwe marktordening bijeen
roepen. 

De Coördinatie Commissie besprak vervolgens de grote lijnen van 
het Commissievoorstel om de communautaire biochemische indus
trie meer mogelijkheden te bieden om tegen concurrerende prijzen 
grondstoffen voor zetmeel uit de Gemeenschap te betrekken. Ook 
dit vraagstuk zal in interdepartementaal overleg nader op zijn 
merites worden bezien. 

He Coördinatie Commissie concludeerde dat de voor
stellen betreffende het gewijzigd suikerregime en het 
zetmeelbeleid nadere bestudering behoeven. 



verplichtingen zal naar de mening van de Commissie in vier jaar 
weggewerkt moeten worden. Ook zullen de geïntegreerde medi ter 
rane programma's in 1986 tot uitgaven leiden. Daarenboven heeft 
de Commissie een post van 423 MECU opgevoerd ten behoeve van 
waardevermindering van intervent ievoorraden, alsmede een a lgehe
le reserve van 400 MECU ten behoeve van onvoorziene ui tgaven. 
Deze l aa t s t e twee voorstellen wees de Coördinat ie Commissie van 
de hand, hetgeen echter niet uitsluit dat de Raad deze met 
gekwalif iceerde meerderheid zal aanvaarden. 

De Coördinat ie Commissie concludeerde dat Nederland 
steun kan verlenen aan een voorzi t terschapsvoorste l 
waarbij het ontwerp van de begroting wordt vastgesteld 
binnen het re fe ren t iekader , doch dat in een apar t 
document ten behoeve van het Europees Par lement zal 
worden geïndiceerd dat de Raad bereid is in samenwer
king met het EP de problematiek van de lasten uit he t 
verleden en de toe t red ing op te lossen, zonder evenwel 
thans reeds daarvoor specifieke bedragen aan t e geven. 
Het t e bereiken akkoord met het EP zou met name 
betrekking kunnen hebben op afspraken over het V 
dat voor wat be t re f t de beta l ingskredie ten vermoedelijk 
ontoereikend zal blijken t e zijn. 
De Commiss ie zal in ieder geval worden verzocht een 
duidelijker c i j fermat ig beeld van de problematiek t e 
sche tsen . 
De Coörd ina t ie Commiss ie concludeerde voorts dat hel 
voorontwerp van de Commissie met betrekking tot de 
GMP's geheel kan worden aanvaard en dat het opnemen 
van een algehele reserve in ar t ikel 101 wordt afgewe
zen. Indien een ex t r a bedrag voor voedselhulp, die als 
een pr ior i te i t wordt aangemerk t , noodzakelijk is zal dit 
in t i te l 9 zal worden opgevoerd. 

Diversen 
De Coördina t ie Commiss ie s t emde in met toezending van de nota 
Nederlands voorz i t t e r schap 1986 naar de REZ van 20 september 
a .s . 
De Coördinat ie Commiss ie van woensdag 18 september a.s. is 
verschoven naar maandag 16 sep tember om 14.30 uur. 
De Algemene Raad d.d. 16/17 sep tember a.s . is verschoven naar 1 
oktober a.s . Er zal derhalve een vergadering van de Coördinat ie 
Commissie plaatsvinden op dinsdag 24 september a.s. 

DIE, 10 september 1985 


